
EffEktiv  
JObsøgning
Professionel rådgivning og adgang til  
stærkt virksomhedsnetværk.



Effektiv jobsøgning
Vi kan hjælpe dig med at finde din vej til 
dit næste job. Derfor har vi sammen med 
Jobcenter Aalborg tilrettelagt et forløb, 
hvor vi giver dig: 

•  Konkret rådgivning med  
konkrete værktøjer

•  Netværk: 17.000+ virksomheder 
fordelt over hele landet

•   Viden: Fakta og dokumenteret viden

sådan ser vores forløb ud
Forløbet strækker sig over op til 39 
uger og består af individuelle møder i 
gennemsnit hver 4. uge.

Udover de individuelle samtaler får du 
mulighed for at deltage på workshops  
og netværksarrangementer.

konkret rådgivning
Du får konkrete værktøjer til din 
jobsøgning:

•  Bogen ”Moderne jobsøgning”

•  Adgang til login-område på vores 
hjemmeside, hvor du kan finde 
inspiration til CV og ansøgning,  
hjælp til virksomhedskontakt  
og meget mere.

Vi er dagligt i tæt dialog med virksom-
hederne, så vi ved, hvad der står øverst 
på deres rekrutteringsagenda.

Lokalt netværk i Aalborg
Vi har hjulpet over 5.000 jobsøgere i 
Aalborg siden 2009. Det har givet os 
mulighed for at opbygge et stort lokalt 
netværk af virksomheder.

Siden vi startede i Aalborg, er vi blevet 
målt til at være blandt de bedste til at få 
ledige i job i en relevant virksomhed. 

Samtalerne og Foden Indenfor workshoppen er faste dele af forløbet, mens resten 
sammensættes individuelt ift. behov.

Eksempel på forløb:

4 uger 4 uger 4 uger 4 uger 4 uger

planlægnings-
fasen

4 uger 13 uger 22 uger

Differentieret inDsats

IndIvIduel møde Foden IndenFor
(aktiv workshop  
hver 14. dag)

WorkshoP
(ex. linkedIn,  
netværk og  
den effektive  
jobsøger)

vIrksomheds- 
tIlknytnIng(er)

intensiveret inDsats



Konsulenthuset ballisager blev en rigtig god oplevelse. Først og fremmest fik jeg brugbar 
sparring fra kompetente konsulenter, der har god kontakt til virksomhederne. Og så var 

det et stort plus, at der er en god og uhøjtidelig atmosfære med dialog i øjenhøjde”.
Mads Melgaard Kristensen, kandidat i oplevelsesøkonomi “

fokus på fakta
Vi ved, hvad vi taler om. Hvert år laver 
vi en stor undersøgelse, hvor 2.000 
dedikerede virksomheder fra vores 
”Virksomhedspanel”  bl.a. fortæller  
os, hvad de lægger vægt på, når  
de ansætter:

•  Hvilke kanaler bruger de  
til at rekruttere?

• Hvor langt skal et CV være?

•  Hvad kendetegner den  
gode ansøgning?

gensidige forventninger
Vi ønsker, at du skal lykkes med din 
jobsøgning. For at lykkes skal vores 
samarbejde være præget af gensidige 
forventninger.

Vi forventer, at du yder en solid indsats 
for at nå dine mål. Til gengæld kan du 
forvente, at vi er velforberedte og ved, 
hvordan vi kan styrke din jobsøgning.

WorkshoP
(ex. linkedIn,  
netværk og  
den effektive  
jobsøger)

56%
af virksomhederne rekrutterer 

gennem deres netværk
Kilde: Konsulenthuset ballisagers  

Rekrutteringsanalyse 2015

Praktisk
Du har mulighed for at deltage 
på et forløb efter aftale med din 
jobcenterkonsulent.

Mødetid:  Du får information om mødetid 
i den invitation, du modtager 
fra ballisager før opstart.

Adresse:  Sankt Jørgens Gade 3
   9000 Aalborg

Telefon: 70 29 40 50

Email: info@ballisager.com

Vi samarbejder med:
Aalborg



 

 

Om firmaet bag forløbet
Hos ballisager hjælper vi mennesker 
med at finde det næste job. Vi har en
vision om, at jobsøgning skal være en 
spændende rejse hen til et job, som
man brænder for.

Vort speciale er et stort og stærkt 
netværk med andre virksomheder - det 
netværk får vore jobsøgere glæde af, 
og på den måde gør vi jobrådgivningen 
meget konkret.

På ballisagers forløb bliver du støttet og 
guidet af rutinerede konsulenter.

Hos ballisager arbejder vi med moderne 
udstyr i moderne faciliteter

Konsulenthuset ballisager a/s
Sankt Jørgens Gade 3
9000 Aalborg
Telefon 70 29 40 50
info@ballisager.com
www.ballisager.com


